
Insight Out

Insight Out
Forløbet for dig med iværksætteri i maven

Arbejdsmarkedet transformerer sig konstant. Antallet af 
fuldtidsansættelser falder til fordel for freelance, konsulen-
tarbejde, vikar- og projektansættelser, og det vil uden tvivl 
fortsætte sådan. Det giver dig, der overvejer at starte for dig 
selv, en ny række muligheder for at forme dit arbejdsliv.

Om forløbet
Vil du gerne være din egen chef, så er det måske nu du skal 
starte et liv som freelancer eller selvstændig. Iværksætteri 
behøver ikke omhandle store opfindelser eller ønsket om at 
sælge for millioner. Men uanset hvad din drøm er, kræver det 
planlægning, viden, nye færdigheder, mod og selvtillid.

Hos KarriereCoach har vi sammensat et holdforløb, hvor vi 
både arbejder med, hvordan du bruger dig selv bedst, får 
udviklet dine idéer og omsat det til salg og kunder. I løbet af 
de 6 uger forløbet tager, kommer vi omkring en række emner, 
som har stor betydning for, at du lykkes som freelancer eller 
iværksætter. 

Undervejs i forløbet får du indblik i:
 › Iværksætteriets DNA
 › Netværk og iværksætteri
 › Iværksætterens finansieringsmuligheder
 › Branding, PR og markedsføring
 › Systematisk og struktureret salg
 › Præsentationsteknikker
 › Drift og administration

Derudover får du en unik mulighed for at sparre med både 
kursuslederen og de andre deltagere på holdet. Vi oplever 
ofte en stærk holdånd, hvor deltagerne har stor glæde af 
hinandens kompetencer og viden. Du bliver dermed en del 
af et stærkt netværk – også efter forløbets slutning, hvor vi 
med jævne mellemrum afholder netværksmøder for tidligere 
deltagere på Insight Out. 

Succeskriteriet for Insight Out er ikke at skabe en række nye 
iværksættere, men at hjælpe med at skabe et klart billede 
af, hvad du skal igennem, hvis du vælger at blive det. Det er 
dermed et afklarende forløb, som klæder dig på og tilfører dig 
stor værdi – også selv om du ikke efterfølgende vælger at gå 
iværksættervejen.

Vi glæder os til at møde dig!

”Den mest betydningsfulde og afgørende periode mens jeg 
var arbejdssøgende og på dagpenge, var de seks uger, hvor 
jeg var på kursus for iværksættere på Insight Out. Det var 
fantastisk at lande i et miljø med fokus på muligheder, 
indgangsvinkler, potentialer og inspiration inden for de  
interesse- og kompetenceområder, som hver enkelt 
deltager på holdet ønskede at arbejde med. Dagligt gik jeg 
derfra styrket og beriget langt ind i sjælen. Jeg blev igen og 
igen udfordret, ramt og løftet af de virkelig dygtige, meget 
erfarne og utroligt nærværende undervisere” 

– Zoe Hanna Paikjær, arbejder på deltid som lærer og er inde-
haver af Hypnose Skanderborg

Vil du vide mere? Kontakt Morten Tange på 70 22 29 23 
eller skriv til info@karrierecoach.dk
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